
	  
	  
Bibeltexter för eftertanke och samtal 
 
Följande bibeltexter kan användas för enskild läsning och reflektion eller som 
underlag för samtal i hemgruppen. 
 
Stormar i våra liv 
 
Text: Markus 6:45-52 
 
I texten möter vi lärjungarna i en svår och utsatt situation. Stormen blir också 
för oss som läser texten idag ett uttryck för allt det som kan drabba oss. 
 

• Notera att det var på Jesu befallning de befann sig på sjön (v 45). 
o Trots att de var i hans vilja med sina liv upplevde de stormen. 

Låter inte detta som en motsägelse? 
Hur tänker du kring detta? 
Vad lär oss bibeln? 
Vad lär vår egen erfarenhet oss? 
 

• Om Jesus står det att han var på berget för att be och ”han såg hur de slet 
vid årorna” (v 48). 

o Vad säger de orden om Jesus dig och på vilket sätt gäller det 
dig? 

 
• ”Strax före gryningen kom han till dem, gående på vattnet…” (v 48) 

o Bibeln använder havet och vattnet bland annat som uttryck för 
allt det som utgör ett hot mot oss människor.  
Vad innebär det då att Jesus kommer gående på det som utgör 
de destruktiva krafterna i tillvaron? 

o Notera Jesus ord: ”Lugn, det är jag. Var inte rädda.” 
Vad säger dig uttrycket ”är jag” eller ”jag är”?  
Se 2 Mos. 3:13-14 
 

• I avslutningen av Uppenbarelseboken talas om en framtida ny himmel 
och en ny jord. Notera där följande ord: 

o ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen 
och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. (21:1) 
Vad säger dig detta? 
 

Ord för eftertanke: 
 

o Psalm 46:2-4 ”Gud är vår tillflykt…” 
o 1 Kor. 10:13 ”..när han sänder prövningar visar han er också en 

utväg, så att ni kommer igenom den.” 
o Luk. 22:31-32 ”..jag har bett för dig att din tro inte skall ta slut” 
o Rom. 8:31-39 Kristus ”sitter på Guds högra sida och vädjar för 

oss” 


